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 المحاضرة الثالثة: )مواصلة لتحليل النص(:

 دراسة األلفاظ في النص:

األلفاظ، فاحصين مجال المعاني الفنية المتصلة بالزمن في هذا النص،  ةداللإذا عدنا إلى دراسة 

ل يهو الزمن الطوين: الزمن األول ن الشاعر يقابل بين زمانين متناقضذي بدء، أ نرى باديء

 حتى ك االبن،كله بهال زمنال هذاضاع  قدوعاشه الشاعر برفقة ابنه صنوين،  الماضي الذي

المفعم بالمرارة ضر أما الزمن الثاني، فهو الزمن الحا، شاعرللبالنسبة  شيء وكأنه ال يبدو

 والقساوة والحيف والحرمان.

نا بعمق المأساة، لكن الشاعر كما أنه انتبه إلى ر تشعرمقابلة بين الزمنين: الماضي/الحاضهذه ال

قوية إلى المكان، لقد  انتباهة، ينتبه طيبهو ماضي سدى على سابق توطده ومنعتهضياع الزمن ال

را في مكان يصل الشاعر سوى هذا القبر الذي يشغل خي منه مات ابنه عبد الرحمن ولم يبق

بالموت، بعدما أضاع كل زمن قضاه بصحبة ابنه لما كان على قيد الحياة. فالشاعر يحاول أن 

الوجدانية القاسية، ويجعله يشاهد معه مأساة الزمن والموت والبراح،  تجربتهملتقي الينيط في 

اعر وحنينها إلى زمن جاله الش عواطف يحمل في سكونه ورتابته ألن قبر ولده عبد الرحمن

ألنه سيلحق يراها قصيرة،  التيرمز يشد الشاعر إلى الحياة  الشوق وطهره البعد، فاستحال إلى

رثاء اإلنسانية قاطبة، بعد وقت قصير. ومن ثم يخرج الشاعر من رثائه البنه إلى  بنهاب

 وتصوير مأساتها القائمة على الزوال، وعلى عدم استرداد الغائب.

 

 

 



 دراسة مقاييس نقد األلفاظ:

 نقد األلفاظ، ومقاييس نقد الجملة في هذا النص، وهي كما يأتي: مقاييس إلى دراسة-األن-نتنقل

 وتشمل:  ،نقد األلفاظ مقاييس -أوال

  :الدقة –أ 

عن  تزيد أكثر األلفاظ داللة على االنفعال، بحيث المال اللفظة، أي استع اختبارالدقة في 

ه أبانت المعنى وال تقصر عنه، بل تحيط به وتجلي عنه. وقد وقفنا في النص عند ألفاظ معين

محكمة الداللة على ما يعنيه الشاعر، فعبرت عن  اءت هذه األلفاظالدقة في اختيارها، وقد ج

    البيت األول:-مثال-معاناته في كل أبيات النص، فلو أخذنا

 ولو أني هلكت بكوا عليا                    إذا تولوابكيت على األحبة   

الشاعر، فعبرت ألفاظ البيت على مأساة الشاعر،  يعنيه جاءت دالة على ما اظهفلأن أنجد 

)بكيت(، و)تولوا( يبرز من حروف األلفاظ. فاأللفاظ:  المعني دليكادالة حتى اني ءت المعوجا

كلها تدل على الحزن واأللم، وتشيع جو الحزن في النص، وقد جاء هذا  و)هلكت(، و)بكوا(

 الجو منسجما مع موضوع النص، يصور حزن الشاعر على فراق ابنه الهالك.

 لة: السهو –ب 

ن، وعذوبة وقعها تنافر حروفها، وفي سهولة نطقها على اللسافي عدم  ة تتجلىسهولة اللفظ

ن. ولعل السهولة هي من أبرز خصائص النص. وتؤدي هذه السهولة إلى دالالت على األذ

 متعددة توحي للملتقي بتجربة الشاعر المرة التي يعانيها من جزاء فقده البنه.

   األلفة: -جـ 

 ناه عنوما قل 8،إال بالمعاجمتفهم  لوفة مفهومة، ليست غريبة الوهي أن تكون اللفظة قرينة مأ

وبعبارة أخرى: إن  ا حتى ليكون الشاعر شاعرا معاصرا.سهولة ألفاظ النص، يصح في ألقته

تساعد المتلقي على فهم النص، ومشاركة الشاعر مأساته، وجوه  ألفاظ النص جاءت مألوفتا

 النفسي المفعم بالمرارة واألسى.

  الشاعرية: –د 

. فبعض االلفاظ المخالفة لهذه الصفات، ال يستسيغها الشعرية هي اللفظة السهلة األليفةاللفظة 

يحاء. والشعر على العكس يشغف ببعض األلفاظ الموحية ذات ألسباب أهمها: ضعف اإلالشعر 

)البكاء(، )يئست(، فلفظة: اإلثارة العامة لوجدان الغير. وهذا النص حافل يمثل هذه األلفاظ، 



قصد رسم الجو العام الذي يطبع  واالنفعال في نفس الملتقي،ا تبعث اإلثارة هكل )قبرك(، )آيسا(

 النص.

 حاء:اإلي -هـ 

ة يعني اللفظحاء ي، فاإليحاء يعني اإلشارة واإليماء. ونقديا إوياللغمعنى اللقطة المدلول  ودعي ال

تعتلج في أعماقه.  التيناة الشاعر اديدة تجسد معإنارتها في نفس الملتقي، فتثير فيها معاني ج

هيمنت على  التيباإلحساسات المأسوية نجدها توحي للمتقي  (8،7،6،5،4)فإذا تأملنا األبيات: 

 ةالصوتيال دوام لها، وقد حقق هذا اإليحاء المواد  التيفعبر تعبير الزاهد في الحياة الشاعر، 

لة نحوية مالئمة متعاد يبتراكبإيقاعها، والتئامها في ألفاظ ذات حمولة معنوية خاصة في 

 ت صياغة شبيهة بما يرد في االستدالل المنطقي من ذكر مقدمة كبرى ونتيجة.غصي

 : فادةاإل –و 

ة أخرى في البيت. وقد يقبل الترادف  تكون حشوا، وعانية لما عنته لفظة المفيدة، أالتعني اللفظ

جملة، الاللفظة يقررها وضعها في فادة ذا تأملنا ألفاظ النص، وجدنا أن إإذا كان مؤكدا. وإ

ع حروفها الذي ساهم في إجالء المعنى الذي يصوره الشاعر ترادفها لمجاورتها، ووقلك وكذ

 للملتقي فألفاظ البيت األول:

أشاعت معنى الحزن، وبينت المعنى الذي يهدف الشاعر إلى  )بكيت(، )بكوا(، و)هكلت(،

 تصويره للملتقي، وهي تصب جميعها في مأساة الشاعر وحزنه على فقدان ابنه الهاك.

      )يتبـــــع ....(       

    

    

         


